
 

Monitoring médií 

17.07.2019 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 
 

OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Zoo výbehy nemajú jednotné pravidlá 
[17.07.2019; Sme; Ekonomika; s. 4; Zuzana Straková] 

2. Seniorom odovzdávajú SOS náramky 
[17.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 9; tasr] 

3. Hlahol zvonov zvoní odvekým prianím 
[17.07.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 5; ppp] 

4. KAUZA ZÁPACH: Súd zakázal hnojenie na pozemkoch Levo če 
[17.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

5. ORAVSKÁ JASENICA PATRILA ZNOVA ŽENSKÉMU FUTBALU 
[16.07.2019; Oravské noviny; ŠPORT; s. 26; TF] 

6. V júni oslávili 70. výro čie školy 
[16.07.2019; Brezno; Spravodajstvo; s. 6; Mária Šaríková;ŠZŠ Brezno] 

7. Súd rozhodol o zastavení hnojenia v Levo či 
[16.07.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

8. Čiasto čné víťazstvo nad zápachom 
[16.07.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Daniela Piršelová] 

9. Stru čne z domova – Levo ča vs Tatra Agrolev 
[16.07.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Peter Kolárik] 

10. Súd zakázal agrofirme aplikova ť akýko ľvek postrek, obyvatelia Levo če sa báli o svoje 
zdravie 

[16.07.2019; webnoviny.sk; Poľnohospodárstvo; 17:11; NasVidiek.sk] 

11. Technická akadémia získa v ďaka partnerstvu s USA 3D tla čiarne 
[16.07.2019; dobrenoviny.sk; 14:53; TASR] 

12. Súd rozhodol v prospech Levo čanov, boj proti zápachu pokra čuje 
[16.07.2019; ta3.com; Slovensko; 12:47; TA3] 

13. 63. ročník tradi čného Spišského trhu 
[16.07.2019; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

14. Partizánska brigáda Gottwald niesla meno komuni stického predáka 
[16.07.2019; dobrenoviny.sk; 08:50; TASR] 

15. Spišský trh čoskoro zapíše svoj 63. ro čník 
[16.07.2019; dobrenoviny.sk; 08:25; TASR] 

16. V Spišskonovoveskom okrese zbystrite: Komu v na jbližších d ňoch nepôjde prúd? 
[16.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

17. Technická akadémia získa v ďaka partnerstvu s USA 3D tla čiarne 
[16.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

18. Niekde zoo evakuujú pre zakliesneného leoparda,  inde sa vstupuje k medvie ďaťu 
[16.07.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Zuzana Straková] 

19. Záchranári vynášali turistku zo Suchej Belej na  nosidlách 
[16.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Martin Belej] 

20. Súd rozhodol, že firma Tatra Agrolev nesmie hno jiť na pozemkoch Levo če 
[16.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 



21. Elektrická domová prípojka od VSD za sedem dní 
[16.07.2019; energie-portal.sk; Servisné témy; 00:00; mar] 

22. Spišský trh čoskoro zapíše svoj 63. ro čník 
[16.07.2019; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

23. Technická akadémia získa v ďaka partnerstvu s USA 3D tla čiarne 
[16.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

24. Súd rozhodol o zákaze hnojenia na pozemkoch mes ta Levo ča. Pre zápach 
[16.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

25. Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi? Získa dve 3D tla čiarne 
[16.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

26. Najväčší jarmok na Slovensku: Spišský trh ponúkne približ ne 500 stánkov, gastro zónu i 
zábavné atrakcie 

[16.07.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; TASR] 

27. Súd rozhodol, že firma Tatra Agrolev nesmie hno jiť na pozemkoch Levo če 
[16.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Zoo výbehy nemajú jednotné pravidlá 
[17.07.2019; Sme; Ekonomika; s. 4; Zuzana Straková] 

 
 

Niekde návštevníkov evakuujú už pre zakliesneného leoparda, inde ich pustia k medvieďaťu 
Spoločné európske predpisy pre výbehy nebezpečných zvierat neexistujú, zoologické záhrady sa riadia 

odporúčaniami. 
BRATISLAVA. Návštevníkov bratislavskej zoo v pondelok preventívne evakuovali, keď sa Eliya, mláďa 

leoparda, zakliesnila medzi plot a strom. Ešte neunikla z výbehu medzi návštevníkov, bolo to už však v zóne, kde 
sa nemalo zviera nachádzať. Priame ohrozenie návštevníkom nehrozilo, evakuáciu zoologická záhrada vysvetlila 
smernicou o bezpečnosti. Vo vnútri výbehu návštevníkov od šeliem delí sklo, vo vonkajšej časti je zvrchu výbeh 
zakrytý drôteným plotom. Práve medzi pletivom a stromom sa zakliesnila ročná samička leoparda cejlónskeho. 
Zviera pôvodne plánovali strelou uspať a dostať dole, nakoniec zliezlo samo. Strom zoo vyrúbala a situácia by sa 
už nemala opakovať. 

O výbehoch rozhodujú všade po svojom 
Pre výbehy nebezpečných zvierat spoločné európske predpisy neexistujú. Každá zoologická záhrada si ich 

určuje sama. Riadi sa odporúčaniami Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií. „Sú v nich rôzne 
variácie a každá zoo sa podľa svojich možností rozhodne, ako chovné zariadenie vybuduje,“ vysvetľuje Alexandra 
Podgorská, vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu v Zoo Bratislava. Na Slovensku sú oficiálne štyri 
zoologické záhrady. V Bratislave, Košiciach a Spišskej  Novej  Vsi  ich zriaďujú mestá, v Bojniciach ministerstvo 
životného prostredia. 

Niekde sú prísni, inde benevolentní 
Bratislavskú zoologickú záhradu preventívne evakuovali, hoci leopard sa ešte nedostal von z výbehu. V 

mikulášskom Zookontakte návštevníci chodia aj priamo do výbehov k zvieratám pod dozorom personálu. Nielen k 
domácim, ale aj k šelmám, napríklad k medvieďaťu. Je to však na vlastnú zodpovednosť. Napriek názvu nejde o 
zoologickú záhradu, ale o súkromné chovateľské zariadenie. K pravidlám, podľa ktorých fungujú, sa však v 
Zookontakte bližšie nevyjadrili. Zvieratá vrátane šeliem chovajú aj v Zveroparku pri Žarnovici. Ani oni nie sú 
zoologickou záhradou, ale farmou. Ako vysvetľuje Romana Zubajová zo Zveroparku, k šelmám do ohrady 
návštevníci nesmú vstupovať ani do nej strkať ruky. V hladkacom kútiku však majú ovce, kozy a zajace. V 
pražskej zoologickej záhrade sa návštevníci dostanú priamo medzi zvieratá na lemurí ostrov, nesmú sa ich však 
dotýkať. 

Zvieratá už utiekli, návštevníkom neublížili 
Zvieratá zo slovenských zoo už v minulosti viackrát utiekli, nemalo to však tragické dôsledky. V Košiciach pred 

desiatimi rokmi utiekol dvojmetrový vták emu hnedý. Za dva mesiace sa ho nepodarilo chytiť a vo voľnej prírode 
zahynul. Zabezpečovacie zariadenie podľa vtedajšej hovorkyne magistrátu poškodili návštevníci zoo. Pred tromi 
rokmi ušiel z výbehu v Bojniciach medveď hnedý. Pracovníci zoo ho však do štvrťhodiny ešte v areáli chytili. Ako 



sa dostal von, zoo nevie, pravdepodobne však dokázal preskočiť cez ohradu. Medveď bol agresívny, preto ho 
uspali a utratili. Nebolo bezpečné, aby v zoo zostal ani aby ho pustili do voľnej prírody. Zuzana Straková 

Každá zoo sa podľa svojich možností rozhodne, ako chovné zariadenie vybuduje. 
Alexandra Podgorská, oddelenia vzdelávania a marketingu v Zoo Bratislava 
Foto: 
Návštevníkov od šeliem vo vnútri delí sklo, vonku je celý výbeh zhora zakrytý drôteným plotom. 

[Späť na obsah] 
 
 

2. Seniorom odovzdávajú SOS náramky 
[17.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 9; tasr] 

 
 

V prípade problémov dokáže zavolať blízkemu človeku. 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Mesto Spišská  Nová  Ves v týchto dňoch odovzdáva svojim seniorom tzv. SOS 

náramky. Tie sú podľa primátora Pavla Bečarika (SNS) ďalšou pomôckou na ochranu zdravia a života 
dôchodcov, ktorí žijú sami v domácnosti. „V našom meste odovzdáme len tento rok 40 takýchto náramkov starším 
ľuďom, ktorí ho potrebujú. V budúcom roku pribudnú ďalšie," uviedol primátor s tým, že náramky sú vybavené 
tlačidlom, ktorý pomocou telefonickej stanice spojí seniora s až štyrmi telefonickými číslami blízkych ľudí, ktorí mu 
môžu pomôcť a zavolať pomoc. Náramok reaguje na pád a vytočí telefónne číslo aj vtedy, keď sa človek dlhšie 
nehýbe. Dosah náramku je od 50 do 100 metrov, čo postačuje na pohyb v domácnosti a v jej okolí. Baterka 
prístroja vydrží päť rokov bez výmeny. (tasr) 

[Späť na obsah] 
 
 

3. Hlahol zvonov zvoní odvekým prianím 
[17.07.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 5; ppp] 

 
 

Len holuby a zvon. Dá sa k nemu dostať po úzkych vydratých schodoch. Hádam sú to tie isté, po ktorých po 
stáročia vystupovali zvonári, údajne ešte do prvej svetovej vojny, k trom zvonom. Dva potom zrekvirovala armáda 
na delové gule. Vtedy padlo za obeť vojne mnoho zvonov, nielen popradských. Renesančná zvonica – kampanila 
na Námestí sv. Egídia bola postavená podľa archívnych údajov v roku 1658 a renovovaná v rokoch 1924 a 1957. 
Je dvojpodlažná, so štvorcovým pôdorysom, dvoj a trojdielnymi zrukovými oknani, zakončená štítivou atikou. 
Pôvod mestskej renesančnej zvonice v Spišskej Sobote sa datuje do roku 1598, v 18. storočí bola barokizovaná a 
renovovaná v roku 1956. Matejovská kampanila v renesančnom slohu pochádza zo 17. storočia, obnovená bola v 
roku 1728 a klasicisticky upravená začiatkom 19. storočia. 

V knihe Spišské zvony, autora Juraja Spiritza veľký zvon v popradskej zvonici pochádza z roku 1887. 
Podstatne staršie zvony znejú zo spišskosobotskej kampanily – najväčší zvon sa datuje od roku 1511, vo Veľkej 
bol veľký zvon a cingálka nedatované, umieráčik pochádzal z roku 1659, v rímskokatolíckom kostole v Strážach 
sa nachádzajú zvony z roku 1928, cingálka pochádza z roku 1871, v Matejovciach veľký, obedňajší ani zvon-
bľankáč podľa údajov z knihy vydanej v roku 1972 nie sú datované. Jedna z najstarších správ o používaní zvonov 
na našom území pochádza z roku 1273, týka sa práve Spiša a písomne dokladá používanie zvonov v Spišskej 
Kapitule. Tento región sa tiež vyznačoval existenciou typických, s výnimkou Šariša, inde sa nenachádzajúcich 
zvonových stanovísk, tzv. kampaníl v Poprade, Kežmarku, Spišskej Sobote, Strážkach, Spišskej Belej, Vrbove, 
Levoči, Podolinci a Matejovciach. Veľkú časť z 549 spišských zvonov vyrobili v najvýznamnejšej gotickej 
kovolejárni u nás v 14.-16. storočí – gaalovskej dielni v Spišskej  Novej  Vsi , ale viaceré sú i zahraničnej 
proveniencie. Kovolejáreň odlievala i bronzové krstiteľnice, hasičské striekačky, sochy, busty a pod. Taalovskú 
zvonolejáreň založil v roku 1357 Konrád Gaal a v jeho šľapajách pokračovali potomkovia Ján Weygel a Ján 
Wagner. 

Zvonolejárstvo pokladajú historici za veľmi staré remeslo. Pripisuje sa Keltom, ktorí boli výborní zvonolejári a 
udomácnili zvony v Európe – Írsku a Škótsku. Najstarší európsky zachovaný bronzový zvon sa našiel v Írsku a 
jeho pôvod siaha do 6. storočia nášho letopočtu. Zvonolejárstvom pre cirkevné účely sa v Európe kedysi 
zaoberali benediktíni. 

Na mnohých zvonoch boli okrem dáta výroby i nápisy, prevažne náboženského charakteru v latinčine 
prípadne v nemčine. Najčastejšie – O rex glorie veni cum pace. S pomocou dekana Rímskokatolíckej farnosti v 
Poprade Antona Opartyho, jeho kaplána a Zuzany Kollárovej zo Štátneho okresného archívu sme ho voľne 
preložili ako Ó, kráľ slávy, príď s pokojom! Veľký zvon v Matejovciach pokračuje v tomto nápise slovami: Fot der 
sei mit vns. Voľno preložené – Boh je s nami. Veľký zvon vo Veľkej dopĺňa základný nápis o Ave Maria Gracia 
plena – Zdravas, Mária, milostiplná. Menší zvon v Spišskej Sobote krášli nápis Omnis spiritus laudet dominum, čo 
možno preložiť ako Nech všetko živé chváli Pána! 



Okrem toho dostávali niektoré zvony aj vlastné mená. Doložené sú Ján a Alfonz v rímskokatolíckom kostole v 
Strážach. Najčastejšie sa vyskytujúcim menom zvonov na Spiši bol však Urban, takto sa volal trebárs i zvon v 
blízkych Gánovciach. Do Popradu čoskoro pribudnú tri nové zvony, ktoré budú znieť v novom rímskokatolíckom 
kostole na sídlisku Juh. Dostanú mená patrónov tohto chrámu sv. Cyrila a Metoda, ďalej sv. Martina a sv. Anny. 

K viacerým zo spišských zvonov sa viažu rôzne povesti. Jedna z najstarších hovorí o kežmarskom študentovi 
Michalovi Kupeckom, ktorý sa v roku 1674 rozhodol odísť do Ríma. Na svoj zámer využil každoročnú cestu 
zvonov na Zelený štvrtok do tohto mesta. Priviazal sa k miestnemu najväčšiemu zvonu a vraj sa mu podarilo svoj 
úmysel uskutočniť. Z „večného mesta“ sa už nevrátil, pretože v Ríme získal dobré postavenie. 

Zvony z historických dôb prežili až dodnes, hoci ich zvuk už neznie tak často. Predsa však vždy zvonenie 
dodáva všednému dňu aspoň na chvíľu slávnostnejší ráz. Popradský zvonár Štefan Šavel, zvon rozoznieva na 
poludnie, a keď je pohreb o desiatej alebo pätnástej popoludní. Dnes mu už slúži automatika, nemusí stúpať 
dohora, iba stlačí tlačidlo. Zvonenie je nastavené na tri minúty, ďalšie dve ešte zvon docengáva. „Na túto prácu 
ma nahovoril pán farár Kováč pred desiatimi rokmi. Povedal mi, že ja sa nebojím, veď vtedy bol ešte komunistický 
režim, aby som sa na zvonenie podujal. Vo zvonici bolo vtedy všetko vyrabované, vytrhané. Popýtal som 
známeho elektrikára, aby mi urobil elektrinu k zvonu. Ručne zvoniť bola veľká námaha“, zaspomínal dnes 76-
ročný Š. Šavel. Denno-denne, v piatok-sviatok prichádza z popradskej Mlynskej ulice do zvonice na Námestí sv. 
Egídia. V súčasnosti je ku kampanile trochu ťažší prístup, renovuje ju totiž spoločnosť Stavbár Poprad. Zvuk 
zvonov stavbárov neruší. Oznamuje im a všetkým Popradčanom pravé poludnie. Ale v ich hlahole sa skrýva aj 
tajomné posolstvo s túžbou po pokoji, mieri, ktoré tak často naši prapredkovia dali vytepať do zvonového kalicha, 
a ktoré tak často symbolicky vyzváňa jeho kovové srdce - …príď s pokojom, príď s pokojom… (ppp) 

[Späť na obsah] 
 
 

4. KAUZA ZÁPACH: Súd zakázal hnojenie na pozemkoch Levo če 
[17.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

VOČI NEODKLADNÉMU OPATRENIU SA TATRA AGROLEV ODVOLÁ 
Firma vníma kroky samo-správy ako účelovú kampaň. 
LEVOČA. Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  rozhodol, že levočská firma Tatra Agrolev nesmie hnojiť na 

pozemkoch mesta Levoča. Vyplýva to z neodkladného opatrenia, ktoré súd nariadil. Ide o pozemky s výmerou 
viac ako štyri hektáre. Mesto pripravuje ďalšie opatrenia. 

Petícia, protest aj polícia 
Problém so zápachom trápi Levočanov už viac ako rok. Podľa výsledkov analýz Ústredného kontrolného a 

skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) je pôvodcom zápachu hnojivo, ktoré aplikuje do pôdy 
spoločnosť Tatra Agrolev. Problém so zápachom riešila polícia, Levočania vyšli do ulíc a protestovali, v meste 
spisovali petíciu. Obrátili sa na orgány ministerstva pôdohospodárstva, prebehlo aj stretnutie vlastníkov pôdy, na 
ktorých spoločnosť hospodári. Podľa ÚKSUP-u ide o certifikované hnojivo, ktoré však silno zapácha. Smrad cítia 
už aj návštevníci prichádzajúci do mesta. „Neodkladné opatrenie sa týka len pozemkov mesta Levoča. Ide o 
výmeru viac ako 41-tisíc metrov štvorcových, teda vyše štyri hektáre pôdy. Neodkladné opatrenie bude platiť 
minimálne dovtedy, kým prípad nevyšetrí polícia,“ informoval primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský 
(nezávislý). 

Malý úspech pre aktivistov 
„Je to malý úspech. Malá bitka vo vojne. Motivuje nás to k ďalšej práci. Nakoplo nás to k tomu, že to, čo 

robíme, má zmysel a určite nepovolíme,“ zdôraznila Ivana Kellnerová, občianska aktivistka. Niektorí Levočania 
veria, že rozhodnutie súdu motivuje aj ostatných vlastníkov pôdy. „Je to taký malý návod pre vlastníkov, ako sa 
zachovať. My tiež chystáme ďalšie kroky. Zakladáme občianske združenie vlastníkov pôdy, ktoré bude 
poskytovať poradenstvo a servis pre vlastníkov pôdy, pre tých, ktorí majú nájomné zmluvy so spoločnosťou, i pre 
tých, ktorí nemajú, či ktorí ich chcú vypovedať,“ uviedla Kellnerová. Ako potvrdil primátor Vilkovský, ďalšie kroky 
chystá aj mesto. „V tejto chvíli by som to nechcel konkretizovať,“ doplnil primátor. Ako potvrdila Kellnerová, 
koncom týždňa by mala byť vyhodnotená aj petícia za čistý vzduch v meste a proti zápachu. „S petíciou chceme 
ísť na ministerstvo pôdohospodárstva kvôli možnej kontaminácii spodných vôd,“ spresnila aktivistka. 

Spoločnosť Tatra Agrolev sa odvolá 
Rozhodnutím súdu sa žalovaná strana musí zdržať konania aplikovania akýchkoľvek látok do pôdy. Ide o 

mestský pozemok, trvalo trávnatý porast s výmerou 41 648 metrov štvorcových. Ako nám potvrdil konateľ 
spoločnosti Tatra Agrolev Peter Kováč, proti predmetnému rozhodnutiu okresného súdu sa odvolajú. „Nakoľko 
žalobca účelovo zatajil skutočnosť, že rozsiahle preverovanie kontrolných orgánov nepotvrdilo žiadnu závadnosť 
nakupovaného hnojiva, a tým bol okresný súd uvedený do omylu. Kontrolný orgán povolil používanie tohto 
hnojiva rozhodnutím z 8. 4. 2019. Rovnako kontrolný orgán povolil používanie zo zimného obdobia 
naskladneného hnojiva v našej spoločnosti rozhodnutím zo dňa 13. 5. 2019,“ uviedol Kováč. Ako dodal, konanie 
vedenia mesta považuje za účelovú kampaň, poškodzujúcu dobré meno, ako aj ohrozujúce zamestnanosť v 
spoločnosti. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 



 
 

5. ORAVSKÁ JASENICA PATRILA ZNOVA ŽENSKÉMU FUTBALU 
[16.07.2019; Oravské noviny; ŠPORT; s. 26; TF] 

 
 

Diváci mohli vidieť v akcii 18 družstiev z troch rôznych štátov. Tento rok však chýbali stálice Baník Ostrava a 
Pradniczanka Krakov. Zo Slovenska prišli všetky. 

ORAVSKÁ JASENICA. „Každý ročník mi uberie päť rokov života,“ povedala vlani Andrea Hvoľková, 
organizátorka najväčšieho dievčenského futbalového turnaja na Slovensku. V Oravskej Jasenici sa na jednom 
mieste predstavia stovky hráčok z popredných slovenských, českých i poľských klubov. 

Šiesty ročník Orava Champions Masters bol oproti predošlému rekordnému z hľadiska účasti slabší. „Koniec 
júna je dosť rizikový termín. Ligovým tímom začne dvojtýždňová prestávka. Aj preto chýbali stálice Baník Ostrava, 
Pradniczanka Krakov a ďalšie.“ Na Oravu prišlo 18 družstiev, čo je tiež pekné číslo. 

Sobotňajší program odštartovala spoločná rozcvička pod vedením kondičného trénera Patrika Barčáka a 
nedeľné zápasy zas zahájila fitnes trénerka Sára Adamčíková. 

„Počas oboch dní vládla na ihriskách príjemná priateľská atmosféra,“ hovorí organizátorka. „Dievčatá 
predviedli kvalitné výkony, bojovnosť a silu, ktorá na trávnikoch značne ubúdala kvôli horúcemu počasiu, za čo im 
patrí veľká poklona. Som veľmi rada, že aj tento ročník sa úspešne vydaril a zaobišiel bez vážnych zranení. Veľké 
ďakujem patrí obci Oravská Jasenica a všetkým, ktorí podporili a pomohli tento turnaj zrealizovať.“ 

V kategórii do 20 rokov triumfovali dievčatá z Myjavy, do 15 rokov zvíťazili Žilinčanky. 
Dokopy si mohli diváci na štyroch ihriskách pozrieť viac ako 70 zápasov. 
Konečné poradie y Kategória do 20 rokov: 1. Spartak Myjava, 2. Pressburger Ladies, 3. MŠK Žilina I., 4. MFK 

Ružomberok, 5. 1. FC Tatran Prešov, 6. MŠK Žilina II., 7. FK Spišská  Nová  Ves, 8. MFK Vítkovice (CZ), 9. FK 
Poprad, 10. FK Dúbravka, 11. FC TJ Oravský Podzámok, 12. MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 13. Oravan Oravská 
Jasenica, 14. UKS Jedynka Krzeszowice. 

Kategória do 15 rokov: 1. MŠK Žilina, 2. MŠK Púchov, 3. Victoria Gaj (PL), 4. UKS Jedynka Krzeszowice. 
Individuálne ocenenia y Najlepšia hráčka WU20: Laura Žembéryová (1. FC Tatran Prešov), najlepšia 

brankárka WU20: Kaja Vančíková (Spartak Myjava). 
Najlepšia hráčka WU15: Daniela Michalcová (MŠK Žilina), najlepšia brankárka WU15: Iza Plader (Victoria 

Gaj). 
Organizátorka Andrea Hvoľková odovzdáva trofej víťazkám z Myjavy. 

[Späť na obsah] 
 
 

6. V júni oslávili 70. výro čie školy 
[16.07.2019; Brezno; Spravodajstvo; s. 6; Mária Šaríková;ŠZŠ Brezno] 

 
 

Špeciálna základná škola v Brezne začala písať svoju históriu v roku 1949. Odvtedy jej bránami prešlo tisíce 
žiakov, ktorí v jej prostredí prežili nezabudnuteľnú časť svojho života. 

Vystriedalo sa v nej mnoho pedagógov. Niektorí tu pôsobili krátko, iní takmer celú svoju učiteľskú kariéru. 
Navždy tu zanechali kúsok svojho srdca, duše, myslenia. Patrí im veľká vďaka a úcta. 

Dňa 14. júna sme oslávili 70. výročie jej založenia. Pri tejto príležitosti k nám zavítali vzácni hostia - za 
zriaďovateľa školy prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek a vedúca odboru školstva Oľga 
Búryová, primátor Brezna Tomáš Abel, Anna Novgorodova z oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce 
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie Dagmar 
Záborská a Daniela Kmeťová. Pozvanie prijali aj riaditelia okolitých základných škôl a špeciálnych základných 
škôl či zástupcovia Centra pre deti a rodiny. Svojou prítomnosťou nás potešili aj naši bývalí kolegovia a 
zamestnanci školy. 

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy Miroslava Piliarová vo svojom úvodnom slávnostnom príhovore otvorila 
knihu života tejto školy, spomenula časy minulé, súčasnosť a predostrela rokov budúcich. Naši žiaci si pod 
vedením svojich pedagógov pripravili pre všetkých zúčastnených pútavý kultúrny program. Očarili nás 
elegantným tancom Vlny v rytme valčíka, hudobnými číslami i prednesom poézie a prózy. Predstavili sa nám 
talentovaní žiaci našej školy - Mirka Oláhová básňou O škole i nádherným spevom, Frederika Pustajová a Mária 
Pustajová milými detskými pesničkami, Adam Oláh hrou na saxofóne, Stanko Eremiáš, víťaz crehliadky v 
prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava v Spišskej  Novej  Vsi , príbehom Čerešne a vinšami vysloi plány do 
venými v básni. Svojimi nádhernými hlasmi nás potešili víťazky speváckej súťaže Romane Giľa v Polomke górii 
duetá - Lucia Pustajová a Terezka Pušková. Príjemne nás pobavili aj naši divadelníci v muzikáli O Červenej 
čiapočke. Po oficiálnej časti osláv si pozvaní hostia prezreli priestory našej školy a výstavku žiackych prác, ktorá 
sa niesla v duchu štyroch ročných období. Po prehliadke nasledoval slávnostný prípitok a voľná zábava. 



Zaželajme našej sedemdesiatničke mnoho milých a usilovných žiakov a veľa trpezlivých a obetavých učiteľov, 
aby sme mohli spoločne počas ďalších desaťročí budovať jej dobré meno. 

ARCHÍV ŠKOLY 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Súd rozhodol o zastavení hnojenia v Levo či 
[16.07.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Súd rozhodol o zastavení hnojenia v Levoči. Už vyše roka sa obyvatelia mesta 
sťažujú na neznesiteľný zápach. Podľa analýz Poľnohospodárskeho kontrolného a skúšobného ústavu je 
pôvodcom zápachu hnojivo. Do pôdy ho zaoráva spoločnosť Tatra Agrolev. To je podľa tej istej analýzy 
certifikované.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Silný zápach už dlho znepríjemňuje život Levočanom. Mesto, polícia, 
ktorá prípad vyšetruje ani orgány Ministerstva pôdohospodárstva zaorávaniu certifikovanej, ale silne zapáchajúcej 
hnojovice nedokázali zabrániť. K sťažujúcim sa pridali aj turisti.“ 

Miroslav Vilkovský, primátor Levoče (nezávislý): „Teraz je vrchol letnej turistickej sezóny a tí návštevníci sa 
sťažujú, že fakt prichádzajú od diaľnice do Levoče a cítia tu nepríjemný zápach. Dokonca aj pred Mariánskou 
púťou z piatka na sobotu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Primátor sa preto rozhodol podať na Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  návrh na 
vydanie neodkladného opatrenia a súd mu vyhovel.“ 

Z uznesenia Okresného súdu v Spišskej  Novej  Vsi : „Žalovaný je povinný zdržať sa konania aplikovania 
akýchkoľvek látok na pozemok s výmerou 41 648 metrov štvorcových, nachádzajúci sa v katastrálnom území 
Levoča.“ 

Miroslav Vilkovský: „Toto neodkladné opatrenie sa týka len pozemku mesta Levoča.“ 
Marie Balážová Melníková: „To je menej než pol percenta plochy, na ktorej spoločnosť Tatra Agrolev 

hospodári.“ 
Ivana Kellnerová, občianska aktivistka: „Je to malá bitka v tejto vojne, ale určite nás to motivuje k ďalšej práci 

a určite nepovolíme.“ 
Marie Balážová Melníková: „S rozhodnutím súdu nie je spokojný konateľ spoločnosti Tatra Agrolev. Preto sa 

proti nemu odvolá. Tvrdí, že žalobca účelovo zatajil viacero skutočností.“ 
Zo stanoviska Petra Kováča, konateľa spoločnosti Tatra Agrolev, s. r. o.: „Rozsiahle preverovanie kontrolných 

orgánov nepotvrdilo žiadnu závadnosť nakupovaného hnojiva a tým bol Okresný súdu uvedený do omylu. 
Konanie vedenia mesta považujem za účelovú kampaň poškodzujúcu naše dobré meno, ako aj ohrozujúce 
zamestnanosť v našej spoločnosti.“ 

Marie Balážová Melníková: „Levočania veria, že rozhodnutie súdu inšpiruje aj ostatných vlastníkov pôdy, ktorý 
ju prenajímajú spoločnosti Tatra Agrolev.“ 

Ivana Kellnerová: „Je to taký malý návod naozaj pre ostatných vlastníkov pôdy ako sa zachovať.“ 
Marie Balážová Melníková: „Mesto plánuje ešte počas prázdnin viacero opatrení. Nateraz ich nechce 

konkretizovať. Vrcholí aj petičná akcia. Petíciu proti zápachu môžu ľudia podpisovať do konca tohto týždňa. 
Doteraz ju podpísalo vyše 2500 obyvateľov. Aktivisti chcú vyzbierané hárky odniesť na Ministerstvo 
pôdohospodárstva, kde chcú riešiť kontamináciu spodných vôd.“ 

[Späť na obsah] 
 
 

8. Čiasto čné víťazstvo nad zápachom 
[16.07.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Daniela Piršelová] 

 
 

Daniela Piršelová, moderátorka: „Levočania dosiahli v boji proti zápachu z polí čiastkové víťazstvo. Okresný 
súd v Spišskej  Novej  Vsi  vydal neodkladné opatrenie v prospech samosprávy a miestnych obyvateľov. 
Poľnohospodársky podnik nebude môcť problematické hnojivo aplikovať na polia vo vlastníctve mesta a to až do 
vyriešenia problému kompetentnými inštitúciami.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Levočania bojujú proti zápachu z polí už niekoľko mesiacov. Najprv sa obrátili na 
rôzne úrady. Neskôr vyšli do ulíc a začali podpisovať petíciou, pod ktorou je dnes viac ako dvetisícpäťsto 
podpisov. Na emotívnom verejnom zhromaždení sa stretli aj s majiteľom poľnohospodárskeho podniku, ktorý 
problematické hnojivo na poli aplikuje. Ten ich ubezpečil, že situácia sa výrazne zlepšila.“ 

(začiatok archívneho záznamu, 26.6.2019) 
Peter Kováč, konateľ Tatra-Agrolev s.r.o. v Levoči: „Od začiatku marca sa táto látka upravuje tak, aby 

nezapáchala.“ 
(koniec archívneho záznamu, 26.6.2019) 



Jozef Slivenský: „Levočania napriek tomu zápach v uliciach stále cítia. Naposledy to bolo v čase, keď do 
mesta prišli státisíce veriacich.“ 

Ivana Kellnerová, aktivistka: „Spoločnosť Tatra-Agrolev si neodpustila smrad ani počas odpustu, levočského 
odpustu, čo nás veľmi mrzí. Boli tu významné osobnosti a dúfame, že tí to taktiež cítili a nakopne ich to k tomu, 
aby nám boli ústretoví.“ 

Jozef Slivenský: „Prípadom sa zaoberajú príslušné úrady aj polícia. Tá práve čaká na znalecké posudky. 
Levočská samospráva požiadala spišskonovoveský okresný súd o vydanie neodkladného opatrenia. Úspešne.“ 

Z uznesenia Okresného súdu v Spišskej  Novej  Vsi  (text v obraze): „Žalovaný je povinný zdržať sa konania, 
aplikovania akýchkoľvek látok na trvalý trávnatý porast s výmerou štyridsaťjedentisícšesťstoštyridsaťosem 
štvorcových metrov nachádzajúcom sa v katastrálnom území mesta Levoča.“ 

Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča (nezávislý): „To neodkladné opatrenie, ktoré vydal Okresný súd 
Spišská  Nová  Ves je vykonateľné. Toto neodkladné opatrenie sa týka len pozemku mesta Levoča.“ 

Ivana Kellnerová: „Je to taký malý návod naozaj pre ostatných vlastníkov pôdy ako sa zachovať.“ 
Jozef Slivenský: „Levočania tvrdia, je to malé víťazstvo v boji proti zápachu, ale dôležité. Od neodkladného 

opatrenia súdu si sľubujú veľa.“ 
Ivana Kellnerová: „Hlavne nás to nakoplo k tomu, že to má zmysel to, čo robíme a určite nepovolíme.“ 
Jozef Slivenský: „Konateľ poľnohospodárskeho podniku nám povedal, že sa voči neodkladnému opatreniu 

súdu odvolá. Kroky mesta považuje za propagandu namierenú voči jeho osobe.“ 
Stanoviska P. Kováča, konateľa Tatra – Agrolev (text v obraze): „Žalobca účelovo zatajil skutočnosť, že 

rozsiahle preverovanie kontrolných orgánov nepotvrdilo žiadnu závadnosť nakupovaného hnojiva. Okresný súd 
bol tým uvedený do omylu.“ 

[Späť na obsah] 
 
 

9. Stručne z domova – Levo ča vs Tatra Agrolev 
[16.07.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Peter Kolárik] 

 
 

Peter Kollárik, redaktor: „V prípade sporu mesta Levoča so spoločnosťou Tatra Agrolev rozhodol Okresný súd 
Spišská  Nová  Ves v prospech samosprávy a spoločnosti zakázal aplikovať akékoľvek látky na pozemkoch 
mesta. Spor súvisel s podozrením mesta a jeho obyvateľov, ktorí sa už dlho sťažovali na zápach šíriaci sa z 
okolitých polí, že spoločnosť aplikuje aj iné látky, než hnojivá.“ 

[Späť na obsah] 
 
 

10. Súd zakázal agrofirme aplikova ť akýko ľvek postrek, obyvatelia Levo če sa 
báli o svoje zdravie 

[16.07.2019; webnoviny.sk; Poľnohospodárstvo; 17:11; NasVidiek.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/sud-zakazal-agro firme-aplikovat-akykolvek-postrek-obyvatelia-
levoce-sa-bali-o-svoje-zdravie/ 

 
 

Foto: ilustračné, Getty Images 
V prípade sporu mesta Levoča so spoločnosťou Tatra Agrolev, s. r. o., rozhodol Okresný súd Spišská  Nová  

Ves v prospech samosprávy. Spoločnosti zakázal aplikovať akékoľvek látky na pozemkoch mesta. 
Súdny spor súvisel s podozrením mesta i samotných Levočanov, ktorí sa už dlhodobo sťažovali na zápach 

šíriaci sa z okolitých polí, že spoločnosť na ne aplikuje iné látky než hnojivá. 
Obavy o zdravie občanov 
Obmedzenie sa týka parcely s výmerou viac ako štyri hektáre, ktorú vlastní mesto. Levočská samospráva ešte 

koncom júna avizovala, že spoločnosti dá výpoveď z mestského pozemku, pokiaľ sa potvrdí, že na polia 
aplikovala iné látky ako hnojivá. 

V meste už pre zápach spustili aj petíciu Za čistý vzduch v Levoči, konal sa tam aj protestný pochod. Petičiari, 
okrem iného, žiadajú spoločnosť, aby natrvalo zamedzila šírenie zápachu v meste a okolí vyvolanom jej 
činnosťou. 

Tvrdia, že opakovane sa vyskytujúci zápach je u mnohých obyvateľoch sprevádzaný zdravotnými ťažkosťami, 
majú tak obavy o bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta, okolitých obcí a ich návštevníkov. 

Vo veci už bolo začaté aj trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu ohrozenia a poškodzovania 
životného prostredia a prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi aplikáciou potenciálne nebezpečných látok 
na dotknuté pozemky, ako sa uvádza v žalobe mesta. Zákaz, o ktorom rozhodol súd, sa týka len jedného 
mestského pozemku, spoločnosť však užíva pozemky aj ďalších vlastníkov. 



V hnojive nič nenašli 
Konateľ spoločnosti, ktorá prevádzkuje biofarmu, Peter Kováč tvrdí, že ide o vyvolanú kauzu. Vyšetrovanie zo 

strany Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) je podľa neho 
ukončené a podľa vzoriek sa v hnojive nič nenašlo. 

„Hnojivo bolo kontrolované u výrobcu, u nás, aj cestou, nedá sa už nič viac urobiť. Máme rozhodnutie od 
ÚKSÚP-u, podľa ktorého dané hnojivá môžeme aplikovať, a to čerstvé, aj tie, ktoré máme naskladnené zo zimy,“ 
povedal pre agentúru SITA. 

Podľa jeho slov však doterajšie problémy obmedzili prácu a chod 50-ročnej farmy. Spoločnosť nemohla istý 
čas využívať hnojivo pripravené počas zimy. 

„Kukuricu som zasial o dva mesiace neskôr, ako stanovuje agrotechnický termín, a ak mi to v septembri 
prízemný mráz poškodí, 10-tisíc ton siláží, ktoré potrebujem vyprodukovať každý rok, mi nikto v Európe s 
certifikátom nepredá, takže 1 500 kusov dobytka môžem poslať na jatky a 50 ľudí domov,“ skonštatoval Kováč. 
Ten už v minulosti uviedol, že firma zákony neporušuje a podľa jeho slov ide skôr o konkurenčný boj. 

Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Technická akadémia získa v ďaka partnerstvu s USA 3D tla čiarne 
[16.07.2019; dobrenoviny.sk; 14:53; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/168259/technicka-akade mia-ziska-vdaka-partnerstvu-s-usa-3d-tlaciarne 

 
 

Tlačiareň Invent3D je navrhnutá výhradne pre vzdelávacie účely. Študenti sa naučia nielen spôsob fungovania 
tlačiarne, ale dozvedia sa aj o ich fyzikálnych vlastnostiach a inžinierskych aplikáciách. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa 
Spišská  Nová  Ves 16. júla (TASR) - Vďaka spolupráci s americkým partnerským mestom Youngstown 

získajú študenti Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi  dve 3D tlačiarne. Z tamojšieho Mestského úradu 
informovali, že „Youngstown - Spišská  Nová  Ves Sister Cities Program“ (YSC) je nezisková organizácia 
založená americkými občanmi slovenského pôvodu, ktorá od roku 1991 poskytuje Spišskej  Novej  Vsi  rôznu 
technickú i finančnú pomoc. 

„Keďže Youngstown je centrom amerického federálneho programu na vývoj komerčných aditívnych výrobných 
procesov, známych aj ako 3D tlač a niektoré z najväčších a najinovatívnejších 3D tlačiarní na svete sa 
nachádzajú v podnikateľskom inkubátore v Youngstowne, napadla nám myšlienka darovať takéto tlačiarne aj pre 
účely vzdelávania na Spiši,“ objasnil nápad ďalšej konkrétnej spolupráce podnikateľ Robert Wasko z 
Youngstownu. 

Podľa koordinátorky projektu Márie Dutkovej sa po konzultácii s odborníkmi rozhodlo o tom, že technológie za 
niekoľko tisíc dolárov z USA budú najlepšie využité na pôde Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi . 

Ide o veľkoformátové tlačiarne Invent3D 300, ktorých program má mnoho inštruktorov v Spojených štátoch. 
Zástupcom Youngstown Sister Cities sa však podarilo dohodnúť s prezidentom spoločnosti Jackom Scottom a 
viceprezidentkou Julie Michael Smithovou ich osobnú účasť na školení pedagógov v Spišskej  Novej  Vsi , ktoré 
sa uskutoční tento týždeň. Celkovo ide o ich prvé školenie v Európe. „Prebiehajúce školenia, otázky a pomoc 
budú prebiehať prostredníctvom virtuálnych tried zriadených v Youngstowne a budú dostupné pre anglicky 
hovoriacich učiteľov a študentov,“ dopĺňa mestský poslane v Spišskej  Novej  Vsi  Adnan Akram. Konverzáciu v 
reálnom čase budú uľahčovať rôzne internetové programy, napr. Team Viewer a ďalšie. 

„Naša partnerská organizácia YSC vyzbierala v priebehu posledných šiestich mesiacov od obyvateľov a 
miestnych podnikateľov 12.500 dolárov s cieľom zabezpečiť tlačiarne a školenia pre našich študentov. Plánuje v 
tomto programe pokračovať ešte dva roky. Na Spiš chce poslať ešte zložitejšie tlačiarne s dvojitou hlavou, za čo 
sa chcem v mene všetkých veľmi poďakovať,“ uviedol primátor Spišskej  Novej  Vsi  Pavol Bečarik. 

Tlačiareň Invent3D je navrhnutá výhradne pre vzdelávacie účely. Študenti sa naučia nielen spôsob fungovania 
tlačiarne, ale dozvedia sa viac aj o ich fyzikálnych vlastnostiach a inžinierskych aplikáciách. Program ponúka 
virtuálnu technickú podporu a školenia v reálnom čase, s triedami a sedeniami „jeden na jedného“. Vzdelávanie 
sa týka základného aj pokročilého 3D dizajnu, používania a údržby tlačiarne. Študenti sa naučia zostaviť 
tlačiareň, navrhnúť projekt pomocou najnovších počítačových programov a ovládať tlačiareň, pričom budú 
uplatňovať praktické zručnosti súvisiace s elektromechanickými systémami a komponentmi. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Súd rozhodol v prospech Levo čanov, boj proti zápachu pokra čuje 
[16.07.2019; ta3.com; Slovensko; 12:47; TA3] 



 
https://www.ta3.com/clanok/1159909/sud-rozhodol-v-p rospech-levocanov-boj-proti-zapachu-
pokracuje.html 

 
 

Levočania dosiahli v boji proti zápachu z polí čiastkové víťazstvo. Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  vydal 
neodkladné opatrenie v prospech samosprávy a miestnych obyvateľov. Poľnohospodársky podnik nebude môcť 
problematické hnojivo aplikovať na polia vo vlastníctve mesta, a to až do vyriešenia problému kompetentnými 
inštitúciami. 

[Späť na obsah] 
 
 

13. 63. ročník tradi čného Spišského trhu 
[16.07.2019; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: 
„V Spišskej  Novej  Vsi  v týchto dňoch finišujú prípravy na 63. ročník tradičného Spišského trhu. Na 

najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku a v jeho okolí sa od štvrtka do nedele rozloží približne 500 
predajcov tovaru z celého Slovenska i zahraničia. Tradíciu výstavníctva pripomenie aj Spiš Expo 2019.“ 

[Späť na obsah] 
 
 

14. Partizánska brigáda Gottwald niesla meno komuni stického predáka 
[16.07.2019; dobrenoviny.sk; 08:50; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/168205/partizanska-bri gada-gottwald-niesla-meno-komunistickeho-predaka 

 
 

Do povetria vyhodila viacero mostov a cestných dopravných zariadení. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Miroslav Vojtek 
Bratislava 15. júla (TASR) - Hneď po vypuknutí Slovenského národného povstania vstúpila do bojov 

partizánska brigáda Klement Gottwald, ktorá operovala predovšetkým na Spiši a Gemeri. Podľa dobových 
záznamov len v septembri 1944 vykonala 58 diverzných akcií na cestách a železniciach, kde zničila 38 áut a 17 
vlakov. Okrem toho vyhodila do povetria viacero mostov a cestných dopravných zariadení. 

Na pôsobenie jednotiek tejto roty spomína vo svojich výpovediach aj jeden z príslušníkov Juraj Marcinko. Ten 
bol členom 1. diverznej roty veliteľa M. Tatura. Rota operovala najprv v priestore Spišská  Nová  Ves – Kysak - 
Rožňava, potom v trojuholníku Jelšava - Rimavská Sobota - Tisovec. Prepad skladiska zbraní v Levoči sa podľa 
jeho slov uskutočnil 3. septembra 1944. 

„V skladišti na strelnici bolo ukoristených 125 ručných granátov, vojenské plášte, prikrývky a rôzne náradie. 
Keďže všetky trhaviny nebolo možné pre ich veľkú váhu odniesť, bolo skladište o 2. hodine a 14. minúte 
vyhodené do povetria,“ uvádza sa v správe z archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave. 

Dňa 5. septembra mal byť Marcinko aj pri akcii v pohorí Branisko, kde na ceste smerom k obci Široké vyhodili 
do povetria drevený most použitím desiatich kilogramov dynamitu. O dva dni neskôr spolu so Štefanom Baluchom 
zničili na Branisku nemecké nákladné auto so zásobami paliva a zlikvidovali dvoch vojakov. 

Základ partizánskej brigády Klement Gottwald tvorila skupina sovietskych výsadkárov, ktorí sa na naše 
územie dostali v lete 1944. Pôvodne mali pôsobiť na Zakarpatskej Ukrajine, presunuli sa však do oblasti Čergova. 
Základ brigády tvorilo 23 príslušníkov pod velením kapitána Vjačeslava Kvitinského. 

Koncom roka 1944 mala spomínaná brigáda viac ako 300 členov a členila sa na päť diverzných rôt a štyri 
oddiely s názvami Lipa, Druhý diverzný oddiel, Levočský oddiel a Štábny oddiel. Hneď na začiatku činnosti sa 
brigáda zúčastnila obrany Čergova. 

Neskôr v novembri počet akcií poklesol, no brigáda stále operovala najmä na košicko-bohumínskej trati a v 
okolí Margecian. Brigáda tiež spolupracovala s Červenou armádou a napádala nemecké jednotky, aby jej 
umožnila lepší postup. Začiatkom februára 1945 sa brigáda spojila s Červenou armádou, prípadne s jednotkami 
1. československého armádneho zboru. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 



15. Spišský trh čoskoro zapíše svoj 63. ro čník 
[16.07.2019; dobrenoviny.sk; 08:25; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/168202/spissky-trh-cos koro-zapise-svoj-63-rocnik 

 
 

O popularite Spišského trhu svedčí aj fakt, že ho Spišskonovovešťania hlasovaním zaradili medzi sedem 
divov mesta v ankete z roku 2010. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer 
Spišská  Nová  Ves 16. júla (TASR) – V Spišskej  Novej  Vsi  finišujú prípravy na 63. ročník tradičného 

Spišského trhu. Na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku a v jeho okolí sa od štvrtka 18. júla do nedele 
21. júla rozloží približne 500 predajcov tovaru z celého Slovenska i zahraničia. „Pozornosť návštevníkov pritiahne 
gastro zóna a najmä medzi mládežou obľúbené zábavné atrakcie,“ upozornil primátor Spišskej  Novej  Vsi  Pavol 
Bečarik. 

Tradíciu výstavníctva pripomenie aj SPIŠ*EXPO 2019, 52. ročník nízkonákladovej celoslovenskej výstavy sa 
uskutoční v tamojšej Športovej hale. 

O popularite Spišského trhu svedčí aj fakt, že ho Spišskonovovešťania hlasovaním zaradili medzi sedem 
divov mesta v ankete z roku 2010. „Málokto si uvedomuje, že náš Spišský trh je, podľa našich informácií, 
skutočne najväčším jarmokom na Slovensku. Jeho tradícia začínala v 50. rokoch minulého storočia, kedy bol 
nedostatok tovaru a trh slúžil na zásobovanie obyvateľstva. Neskôr k tradičnému trhu pribudla výstavnícka časť, 
kde sa prezentovali nielen výrobky zo Spiša, ale z celej Československej republiky,“ pripomína primátor. 

Desiatky rokov bol trh známy nielen maskotom človeka chodiaceho v medvedej koži, ale predovšetkým 
ochutnávkou pôvodných spišských párkov a kolotočmi. Za tie roky menil trh svoju podobu a v súčasnosti, v 
podmienkach konzumnej spoločnosti, je podľa Bečarika ťažké predstaviť si rady na metly alebo košele. „Podujatie 
sa za tie roky stalo ideálnou príležitosťou stretnúť sa s rodinou a priateľmi, zabaviť sa, ochutnať dobroty a užiť si 
prázdninovú atmosféru. Stánkový predaj je však naďalej súčasťou koloritu Spišského trhu a je oň skutočne veľký 
záujem,“ skonštatoval. 

V sortimente budú oproti minulosti viac zastúpené remeselné výrobky, darčekové predmety, výrobky zo skla či 
keramika. Milovníci tradičných jedál si prídu na svoje, na Školskej ulici môžu ochutnať halušky, na Letnej ulici 
nájdu v ponuke spišské pirohy, štrúdle a chýbať nebudú ani frgále – tradičné moravské kysnuté koláče. 

Moderná doba prináša podľa organizátorov aj moderné ekologické prístupy, obnoviteľnosť zdrojov a 
zodpovednosť k životnému prostrediu ovplyvnila aj Spišský trh. Jedlá a nápoje sa preto musia podľa 
organizačného poriadku podávať v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných 
kompostovateľných plastov. „Vítam toto ekologické myslenie, registrujem aj aktivity gymnazistov v tejto oblasti 
ako aj niektorých mestských poslancov. Do budúcnosti musí mesto zmeniť všeobecne záväzné nariadenie o 
používaní plastov na verejných akciách. Dôležité však je podľa mňa zmeniť myslenie nás všetkých a to nielen v 
otázke recyklovania, ale v udržiavaní čistoty a poriadku v meste a okolí, v minimalizovaní čiernych skládok a 
podobne,“ zdôraznil Bečarik. 

Už tradične je kultúrna ponuka v rámci Spišského trhu bohatá a žánrovo prispôsobená typu podujatia. 
Návštevníci si tak užijú folklór, divadlo, ale aj rockovú hudbu, prezentovať sa budú tiež viaceré partnerské mestá. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

16. V Spišskonovoveskom okrese zbystrite: Komu v na jbližších d ňoch nepôjde 
prúd? 

[16.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/v-spisskonovoveskom-okres e-zbystrite-komu-v-najblizsich-dnoch-nepojde-
prud-336023 

 
 

Pozrite si prehľad plánovaných odstávok prúdu v okrese Spišská  Nová  Ves na najbližšie dni. Prinášame vám 
ich kompletný zoznam od dnešného dňa až do konca júla. 

V okrese Spišská  Nová  Ves dôjde do konca júla k niekoľkým odstávkam elektrickej energie. Informuje o nich 
Východoslovenská distribučná na svojich stránkach. Bude sa to týkať aj vás? Radšej si to pozrite v našom 
prehľade. 

Termín plánovanej odstávky – Odstávka od-do – Odberné miesto 
- 17.07.2019 –06:50 –18:00 -v meste Spišská  Nová  Ves: ul. Brusník č. 1–6, 8, 10–12, 19, 7A, 6858, 6859, 

5081, 5089, 5064, 5894, 5895, 6120, 1063, 5058, 5076, 5057, 5052, 5079, 6243, 5077, 5054, 5078, 5742, 5744, 
5741, ul. Drevárska č. 2–3, 5–7, 9, 11–13, 15–23 nepárne, 34, 4A, 280/4C, 281, 5071, 5070, 5080, 5088, 5084, 
5062, 3405/17, 5069, ul. Markušovská cesta č. 2, 8, ul. Mlynská č. 1–7 nepárne, 5091, 5047, 5082, 5039, 5093, 



5087, 5048, 5042, 5092, 5051, 5041, 5043, 5086, 5050, 5045, 5075, 5074, 5040, 5090, 5053, 6243, 5071, 5049, 
5094, 5044, 5038, komplex garáži na ul. Drevárska 

- 22.07.2019– 10:00 –14:30– v meste Krompachy ul. Lorencova č.d. 7–12, 18, 19, 
- 22.07.2019– 07:10 – 16:30 – Matejovce nad Hornádom – celá časť Kamenčie 
- 22.07.2019 – 07:10 – 16:30 – celá obec Poráč vrátene Poráčskej doliny 
- 22.07.2019 – 07:10 – 16:30 – Rudňany – celá časť Pätorácke 
- 23.07. 2019 – 07:10 – 16:30 – Matejovce nad Hornádom – celá časť Kamenčie 
- 23.07. 2019 – 09:00– 13:30– obec Smižany: ul. Maša č.d. 4–10párne, 1345/59, ul. Ružová č.d. 23–35 

nepárne, 35–38, 40–56 párne, 60, ul. Sládkovičova č.d. 16–38 párne, 18A,1555/40, ul. Slovenského raja č.d. 2–
14 párne, 17–21, 23, 27–53 nepárne, ul. Tomášovská č.d. 1, 3 

- 25.07.2019 – 07:00 – 16:30 – Matejovce nad Hornádom – celá časť Kamenčie 
- 25.07.2019 –07:00 –16:30– celá obec Poráč vrátane Poráčskej doliny 
- 25.07.2019 –07:00 –16:30 – Rudňany – celá časť Pätorácke 
- 26.07.2019 –07:00 –17:30 – Slovinky č.d. 53–56, 62, 71–73, 101–114, 137–147, 150, 151, 154–188, 191–

214, 216–225, 227, 228, 231–236, 238–243, 246–250, 252–255, 257, 260–265, 267–269, 271, 521, 522, 551, 
552, 555, 556, 558–560, 562, 566, 570–572, 576, 578, 582, 583, 591, 592, 612, 614, 615–617, 626, 713 

- 30.07.2019 –09:00 –14:00 -v meste Spišská  Nová  Ves: ul. Stará cesta č.d. 4, ul. Štefánikovo námestie č.d. 
4 

- 31.07.2019– 08:00 –16:30 – obec Mlynky: časť Havrania dolina – č.d. 112–120,1 22, 332–333 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Videli ste ju? V centre Spišskej otvorili prvú knižnú búdku. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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17. Technická akadémia získa v ďaka partnerstvu s USA 3D tla čiarne 
[16.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/technicka-akademia-ziska-vdaka -partnerstvu-s-usa-3d-tlaciarne-cl692227.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská  Nová  Ves 16. júla (TASR) - Vďaka spolupráci s americkým partnerským mestom Youngstown 

získajú študenti Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi  dve 3D tlačiarne. Z tamojšieho Mestského úradu 
informovali, že „Youngstown - Spišská  Nová  Ves Sister Cities Program“ (YSC) je nezisková organizácia 
založená americkými občanmi slovenského pôvodu, ktorá od roku 1991 poskytuje Spišskej  Novej  Vsi  rôznu 
technickú i finančnú pomoc. 

„Keďže Youngstown je centrom amerického federálneho programu na vývoj komerčných aditívnych výrobných 
procesov, známych aj ako 3D tlač a niektoré z najväčších a najinovatívnejších 3D tlačiarní na svete sa 
nachádzajú v podnikateľskom inkubátore v Youngstowne, napadla nám myšlienka darovať takéto tlačiarne aj pre 
účely vzdelávania na Spiši,“ objasnil nápad ďalšej konkrétnej spolupráce podnikateľ Robert Wasko z 
Youngstownu. 

Podľa koordinátorky projektu Márie Dutkovej sa po konzultácii s odborníkmi rozhodlo o tom, že technológie za 
niekoľko tisíc dolárov z USA budú najlepšie využité na pôde Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi . 

Ide o veľkoformátové tlačiarne Invent3D 300, ktorých program má mnoho inštruktorov v Spojených štátoch. 
Zástupcom Youngstown Sister Cities sa však podarilo dohodnúť s prezidentom spoločnosti Jackom Scottom a 
viceprezidentkou Julie Michael Smithovou ich osobnú účasť na školení pedagógov v Spišskej  Novej  Vsi , ktoré 
sa uskutoční tento týždeň. Celkovo ide o ich prvé školenie v Európe. „Prebiehajúce školenia, otázky a pomoc 
budú prebiehať prostredníctvom virtuálnych tried zriadených v Youngstowne a budú dostupné pre anglicky 
hovoriacich učiteľov a študentov,“ dopĺňa mestský poslane v Spišskej  Novej  Vsi  Adnan Akram. Konverzáciu v 
reálnom čase budú uľahčovať rôzne internetové programy, napr. Team Viewer a ďalšie. 

„Naša partnerská organizácia YSC vyzbierala v priebehu posledných šiestich mesiacov od obyvateľov a 
miestnych podnikateľov 12.500 dolárov s cieľom zabezpečiť tlačiarne a školenia pre našich študentov. Plánuje v 
tomto programe pokračovať ešte dva roky. Na Spiš chce poslať ešte zložitejšie tlačiarne s dvojitou hlavou, za čo 
sa chcem v mene všetkých veľmi poďakovať,“ uviedol primátor Spišskej  Novej  Vsi  Pavol Bečarik. 

Tlačiareň Invent3D je navrhnutá výhradne pre vzdelávacie účely. Študenti sa naučia nielen spôsob fungovania 
tlačiarne, ale dozvedia sa viac aj o ich fyzikálnych vlastnostiach a inžinierskych aplikáciách. Program ponúka 
virtuálnu technickú podporu a školenia v reálnom čase, s triedami a sedeniami „jeden na jedného“. Vzdelávanie 
sa týka základného aj pokročilého 3D dizajnu, používania a údržby tlačiarne. Študenti sa naučia zostaviť 
tlačiareň, navrhnúť projekt pomocou najnovších počítačových programov a ovládať tlačiareň, pričom budú 
uplatňovať praktické zručnosti súvisiace s elektromechanickými systémami a komponentmi. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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18. Niekde zoo evakuujú pre zakliesneného leoparda,  inde sa vstupuje k 
medvie ďaťu 

[16.07.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Zuzana Straková] 

 
https://domov.sme.sk/c/22168993/pravidla-v-zoo-su-r ozne.html 

 
 

Pravidlá sú rôzne. 
BRATISLAVA. Návštevníkov bratislavskej zoo v pondelok preventívne evakuovali, keď sa Eliya, mláďa 

leoparda, zakliesnila medzi plot a strom. Bolo to už v zóne, kde sa nemalo nachádzať, ešte však neuniklo z 
výbehu medzi návštevníkov. 

Súvisiaci článokBratislavskú zoo popoludní uzavreli, vo výbehu sa zakliesnilo mláďa leoparda Čítajte 
Evakuáciu zoologická záhrada vysvetlila smernicou o bezpečnosti. 
Priame ohrozenie návštevníkom nehrozilo, vo vonkajšom výbehu ich zboku od šeliem delí sklo, zvrchu je celý 

výbeh zakrytý drôteným plotom. Práve medzi pletivom a stromom sa ročná samička leoparda cejlónskeho 
zakliesnila. 

Zviera pôvodne plánovali strelou uspať a dostať dole, nakoniec zliezlo samo. Situácia by sa už nemala 
opakovať, strom zoo vyrúbala. 

O výbehoch rozhoduje každý sám 
Spoločné európske predpisy pre výbehy nebezpečných zvierat neexistujú. Každá zoo sa o ich podobe 

rozhoduje sama, riadi sa však odporúčaniami Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií. 
“Sú v nich rôzne variácie a každá zoo sa podľa svojich možností rozhodne, ako chovné zariadenie vybuduje,” 

vysvetľuje Alexandra Podgorská , vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu v ZOO Bratislava. 
Na Slovensku sú oficiálne štyri zoologické záhrady. V Bratislave, Košiciach a Spišskej  Novej  Vsi  ich zriaďujú 

mestá, v Bojniciach ministerstvo životného prostredia. 
Niekde sú menej prísne pravidlá 
Bratislavskú zoo preventívne evakuovali, hoci leopard sa ešte nedostal ani von z výbehu, v mikulášskom 

Zookontakte návštevníci chodia aj priamo do výbehov k zvieratám pod dozorom personálu. Nielen k domácim , 
ale aj k šelmám, napríklad k medvieďaťu. Je to však na vlastnú zodpovednosť. 

Napriek názvu nejde o zoologickú záhradu, ale o súkromné chovateľské zariadenie. K pravidlám, podľa 
ktorých fungujú, sa však bližšie v Zookontakte nevyjadrili. 

Zvieratá vrátane šeliem chovajú aj v Zveroparku pri Žarnovici. Ani oni nie sú zoologickou záhradou, ale 
farmou. 

Ako vysvetľuje Romana Zubajová zo Zveroparku, k šelmám do ohrady návštevníci nesmú vstupovať ani do 
nej strkať ruky. V hladkacom kútiku však majú ovce, kozy a zajace. 

V Pražskej zoologickej záhrade sa návštevníci dostanú priamo medzi lemury, nesmú sa ich však dotýkať. 
Mimoriadne situácie v zoo 
Zvieratá zo slovenských zoo už v minulosti viackrát utiekli, nemalo to však tragické dôsledky. 
V Košiciach pred desiatimi rokmi utiekol dvojmetrový vták emu hnedý. Za dva mesiace sa ho nepodarilo chytiť 

a vo voľnej prírode zahynul. Zabezpečovacie zariadenie podľa vtedajšej hovorkyne magistrátu poškodili 
návštevníci zoo. 

Pred tromi rokmi ušiel z výbehu v Bojniciach medveď hnedý. Pracovníci zoo ho však do štvrťhodiny ešte v 
areáli chytili. Ako sa dostal von, zoo nevie, pravdepodobne však dokázal preskočiť cez ohradu. 

Medveď bol agresívny, preto ho uspali a utratili. Nebolo bezpečné, aby v zoo zostal, ani aby ho pustili do 
voľnej prírody. 

[Späť na obsah] 
 
 

19. Záchranári vynášali turistku zo Suchej Belej na  nosidlách 
[16.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Martin Belej] 
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Holanďanka si poranila koleno. 
HRABUŠICE. V utorok popoludní zasahovala Horská záchranná služba (HZS) v rokline Suchá Belá v 

Slovenskom raji. 
Ako informuje HZS na svojom webe, o pomoc požiadala 21-ročná Holanďanka. 



„Počas túry spadla za poslednými rebríkmi v rokline Suchá Belá a spôsobila si poranenie nohy v oblasti 
kolena," spresnili horskí záchranári. 

Tí žene poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na nosidlách ju vyniesli na vrch Suchej Belej. Odtiaľ ju 
previezli terénnym autom do nemocnice v Spišskej  Novej  Vsi . 

[Späť na obsah] 
 
 

20. Súd rozhodol, že firma Tatra Agrolev nesmie hno jiť na pozemkoch Levo če 
[16.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/sud-rozhodol-ze-firma-t atra-agrolev-n/407564-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Prípad súvisí so zápachom, ktorý Levočanov i návštevníkov mesta trápi už od minulého roka. 
Levoča 16. júla (TASR) – Levočská firma Tatra Agrolev s.r.o. nesmie hnojiť na pozemkoch mesta Levoča. 

Rozhodol o tom Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  a zároveň nariadil neodkladné opatrenie. Uznesenie zo súdu 
zverejnila levočská radnica na svojej webovej stránke. Prípad súvisí so zápachom, ktorý Levočanov i 
návštevníkov mesta trápi už od minulého roka. V uznesení súdu sa okrem iného uvádza, že spoločnosť nesmie 
aplikovať na pozemky vo výmere takmer 42.000 metrov štvorcových, ktorých vlastníkom je samospráva, 
akékoľvek látky. Prevádzkovateľ mal podľa súdu na parcely v okolí Levoče aplikovať ešte minulý rok a najmä v 
tomto roku látky, ktoré spôsobovali zápach. Levočania boli so situáciou natoľko nespokojní, že spísali petíciu a 
vyšli do ulíc protestovať. Mnohí z obyvateľov pociťovali nevoľnosť a bolesti hlavy, čo pripisovali práve zápachu. 
Ten znepríjemňoval aj pobyt návštevníkom historického mesta Levoča. Podľa súdu je nesporné, že žalovaný, 
teda spoločnosť Tatra Agrolev, aplikovala hnojovicu na poľnohospodársku pôdu, s podozrením na jej zmiešanie s 
inými neznámymi a potenciálne nebezpečnými látkami. Následkom toho malo dôjsť k znečisteniu ovzdušia a 
životného prostredia v meste. „V súčasnosti je vedené aj trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu 
ohrozenia a poškodzovania životného prostredia a prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi aplikáciou 
potenciálne nebezpečných látok na predmetné pozemky,“ uvádza sa ďalej v uznesení súdu. Proti rozhodnutiu o 
neodkladnom opatrení je možné podať odvolanie do 15 dní. 

[Späť na obsah] 
 
 

21. Elektrická domová prípojka od VSD za sedem dní 
[16.07.2019; energie-portal.sk; Servisné témy; 00:00; mar] 

 
https://www.energie-portal.sk/Dokument/elektricka-d omova-pripojka-od-vsd-za-sedem-dni-105282.aspx 

 
 

Distribučná spoločnosť rozšírila ponuku produktov o zrealizovanie prípojky na kľúč - od naprojektovania až po 
kompletnú realizáciu pripojenia zákazníka do sústavy. 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná rozšírila nedávno svoju ponuku o produkt Pripoj svoj dom. Z 
prieskumu medzi zákazníkmi vyplynulo, že jednou z najčastejších požiadaviek bola možnosť vybavenia domovej 
prípojky. Po zhodnotení kapacitných možností, dostupnosti a skúseností s overenými dodávateľmi jednotlivých 
prác, služieb a komponentov sa distribučná spoločnosť rozhodla zaviesť túto službu. Ide o riešenie na kľúč od 
naprojektovania až po realizáciu kompletného elektrického odberného zariadenia. 

Cena elektrickej prípojky 
Služba Pripoj svoj dom vyjde zákazníka na 804 eur s DPH v štandardnom riešení. To znamená, že stanovený 

bod pripojenia do distribučnej sústavy VSD a umiestnenie elektromerového rozvádzača sú na rovnakej strane 
pozemku, resp. komunikácie a nevyžaduje sa jej križovanie. 

Spoločnosť ponúka zákazníkovi pripojenie k voľne stojacemu elektromerovému rozvádzaču alebo takému, 
ktorý je umiestnený v plote. Kapacita pripojenia je pritom od 13 A do 50 A pre trojfázový hlavný istič. Balík služieb 
v rámci tohto produktu obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie, realizačnú časť vrátane zemných, 
stavebných a elektromontážnych prác a kladnej revíznej správy, tiež kompletný materiálový arzenál, ktorý je pre 
domovú prípojku nevyhnutný do vzdialenosti 10 metrov. 

„Produkt momentálne aktívne ponúkame najmä v lokalitách Spišská  Nová  Ves a Kežmarok, Humenné a 
Vranov nad Topľou, tiež v Košiciach a Košiciach – okolí, kde máme aj troch zmluvných, už overených 
dodávateľov pre zemné, výkopové a elektromontážne práce. Takisto máme výhradného dodávateľa 
elektromerových rozvádzačov,“ vysvetlila Zuzana Jurášová, vedúca Zákazníckeho servisu vo VSD. 

Najskôr iba nové odberné miesta 
V úvodnej fáze je služba dostupná v tejto cene, realizácií a sedemdňovej lehote iba pre nové odberné miesta. 

„Samozrejme, časom sa chceme pustiť aj do rekonštrukcií a iných, menej štandardných, aj komplikovaných 



variantov. Napríklad ťahaniu napojenia cez komunikácie a podobne. V začiatkoch si chceme byť istí, že funguje 
základný, jednoduchší model, vychytať začiatočnícke nedostatky, resp. identifikovať, kde máme ešte slabé miesta 
a potom sa pustiť do zložitejších riešení na mieru,“ zdôvodnila Z. Jurášová. 

Nielen domácnosti, ale aj firmy a prevádzky 
Napriek názvu nie je služba určená iba pre domácnosti v rodinných domoch. Distribučná spoločnosť zrealizuje 

elektrickú prípojku aj pre firmy, prevádzky, či samosprávne objekty. Rozhodujúcim kritériom je rezervovaná 
kapacita prípojky do 63 A. „Produkt je teda lukratívny aj pre starostov obcí, kde sa stavia, developerov či menšie 
firmy, ktoré otvárajú novú prevádzku,“ doplnila Z. Jurášová. 

[Späť na obsah] 
 
 

22. Spišský trh čoskoro zapíše svoj 63. ro čník 
[16.07.2019; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Kultúra 
Ilustračná snímka. 
Spišská  Nová  Ves 16. júla (TASR) – V Spišskej  Novej  Vsi  finišujú prípravy na 63. ročník tradičného 

Spišského trhu. Na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku a v jeho okolí sa od štvrtka 18. júla do nedele 
21. júla rozloží približne 500 predajcov tovaru z celého Slovenska i zahraničia. „Pozornosť návštevníkov pritiahne 
gastro zóna a najmä medzi mládežou obľúbené zábavné atrakcie,“ upozornil primátor Spišskej  Novej  Vsi  Pavol 
Bečarik. 

Tradíciu výstavníctva pripomenie aj SPIŠ*EXPO 2019, 52. ročník nízkonákladovej celoslovenskej výstavy sa 
uskutoční v tamojšej Športovej hale. 

O popularite Spišského trhu svedčí aj fakt, že ho Spišskonovovešťania hlasovaním zaradili medzi sedem 
divov mesta v ankete z roku 2010. „Málokto si uvedomuje, že náš Spišský trh je, podľa našich informácií, 
skutočne najväčším jarmokom na Slovensku. Jeho tradícia začínala v 50. rokoch minulého storočia, kedy bol 
nedostatok tovaru a trh slúžil na zásobovanie obyvateľstva. Neskôr k tradičnému trhu pribudla výstavnícka časť, 
kde sa prezentovali nielen výrobky zo Spiša, ale z celej Československej republiky,“ pripomína primátor. 

Desiatky rokov bol trh známy nielen maskotom človeka chodiaceho v medvedej koži, ale predovšetkým 
ochutnávkou pôvodných spišských párkov a kolotočmi. Za tie roky menil trh svoju podobu a v súčasnosti, v 
podmienkach konzumnej spoločnosti, je podľa Bečarika ťažké predstaviť si rady na metly alebo košele. „Podujatie 
sa za tie roky stalo ideálnou príležitosťou stretnúť sa s rodinou a priateľmi, zabaviť sa, ochutnať dobroty a užiť si 
prázdninovú atmosféru. Stánkový predaj je však naďalej súčasťou koloritu Spišského trhu a je oň skutočne veľký 
záujem,“ skonštatoval. 

V sortimente budú oproti minulosti viac zastúpené remeselné výrobky, darčekové predmety, výrobky zo skla či 
keramika. Milovníci tradičných jedál si prídu na svoje, na Školskej ulici môžu ochutnať halušky, na Letnej ulici 
nájdu v ponuke spišské pirohy, štrúdle a chýbať nebudú ani frgále – tradičné moravské kysnuté koláče. 

Moderná doba prináša podľa organizátorov aj moderné ekologické prístupy, obnoviteľnosť zdrojov a 
zodpovednosť k životnému prostrediu ovplyvnila aj Spišský trh. Jedlá a nápoje sa preto musia podľa 
organizačného poriadku podávať v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných 
kompostovateľných plastov. „Vítam toto ekologické myslenie, registrujem aj aktivity gymnazistov v tejto oblasti 
ako aj niektorých mestských poslancov. Do budúcnosti musí mesto zmeniť všeobecne záväzné nariadenie o 
používaní plastov na verejných akciách. Dôležité však je podľa mňa zmeniť myslenie nás všetkých a to nielen v 
otázke recyklovania, ale v udržiavaní čistoty a poriadku v meste a okolí, v minimalizovaní čiernych skládok a 
podobne,“ zdôraznil Bečarik. 

Už tradične je kultúrna ponuka v rámci Spišského trhu bohatá a žánrovo prispôsobená typu podujatia. 
Návštevníci si tak užijú folklór, divadlo, ale aj rockovú hudbu, prezentovať sa budú tiež viaceré partnerské mestá. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Technická akadémia získa v ďaka partnerstvu s USA 3D tla čiarne 
[16.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa 



Tlačiareň Invent3D je navrhnutá výhradne pre vzdelávacie účely. Študenti sa naučia nielen spôsob fungovania 
tlačiarne, ale dozvedia sa aj o ich fyzikálnych vlastnostiach a inžinierskych aplikáciách. 

Spišská  Nová  Ves 16. júla (TASR) - Vďaka spolupráci s americkým partnerským mestom Youngstown 
získajú študenti Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi  dve 3D tlačiarne. Z tamojšieho Mestského úradu 
informovali, že „Youngstown - Spišská  Nová  Ves Sister Cities Program“ (YSC) je nezisková organizácia 
založená americkými občanmi slovenského pôvodu, ktorá od roku 1991 poskytuje Spišskej  Novej  Vsi  rôznu 
technickú i finančnú pomoc. „Keďže Youngstown je centrom amerického federálneho programu na vývoj 
komerčných aditívnych výrobných procesov, známych aj ako 3D tlač a niektoré z najväčších a najinovatívnejších 
3D tlačiarní na svete sa nachádzajú v podnikateľskom inkubátore v Youngstowne, napadla nám myšlienka 
darovať takéto tlačiarne aj pre účely vzdelávania na Spiši,“ objasnil nápad ďalšej konkrétnej spolupráce 
podnikateľ Robert Wasko z Youngstownu. Podľa koordinátorky projektu Márie Dutkovej sa po konzultácii s 
odborníkmi rozhodlo o tom, že technológie za niekoľko tisíc dolárov z USA budú najlepšie využité na pôde 
Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi . Ide o veľkoformátové tlačiarne Invent3D 300, ktorých program má 
mnoho inštruktorov v Spojených štátoch. Zástupcom Youngstown Sister Cities sa však podarilo dohodnúť s 
prezidentom spoločnosti Jackom Scottom a viceprezidentkou Julie Michael Smithovou ich osobnú účasť na 
školení pedagógov v Spišskej  Novej  Vsi , ktoré sa uskutoční tento týždeň. Celkovo ide o ich prvé školenie v 
Európe. „Prebiehajúce školenia, otázky a pomoc budú prebiehať prostredníctvom virtuálnych tried zriadených v 
Youngstowne a budú dostupné pre anglicky hovoriacich učiteľov a študentov,“ dopĺňa mestský poslane v 
Spišskej  Novej  Vsi  Adnan Akram. Konverzáciu v reálnom čase budú uľahčovať rôzne internetové programy, 
napr. Team Viewer a ďalšie. „Naša partnerská organizácia YSC vyzbierala v priebehu posledných šiestich 
mesiacov od obyvateľov a miestnych podnikateľov 12.500 dolárov s cieľom zabezpečiť tlačiarne a školenia pre 
našich študentov. Plánuje v tomto programe pokračovať ešte dva roky. Na Spiš chce poslať ešte zložitejšie 
tlačiarne s dvojitou hlavou, za čo sa chcem v mene všetkých veľmi poďakovať,“ uviedol primátor Spišskej  Novej  
Vsi  Pavol Bečarik. Tlačiareň Invent3D je navrhnutá výhradne pre vzdelávacie účely. Študenti sa naučia nielen 
spôsob fungovania tlačiarne, ale dozvedia sa viac aj o ich fyzikálnych vlastnostiach a inžinierskych aplikáciách. 
Program ponúka virtuálnu technickú podporu a školenia v reálnom čase, s triedami a sedeniami „jeden na 
jedného“. Vzdelávanie sa týka základného aj pokročilého 3D dizajnu, používania a údržby tlačiarne. Študenti sa 
naučia zostaviť tlačiareň, navrhnúť projekt pomocou najnovších počítačových programov a ovládať tlačiareň, 
pričom budú uplatňovať praktické zručnosti súvisiace s elektromechanickými systémami a komponentmi. 

[Späť na obsah] 
 
 

24. Súd rozhodol o zákaze hnojenia na pozemkoch mes ta Levo ča. Pre zápach 
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Firma sa odvolá, hovorí o účelovosti. 
Smrad v Levoči sa dostal už aj pred súd. 
(7 fotografií) 
LEVOČA. Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  rozhodol, že levočská firma Tatra Agrolev nesmie hnojiť na 

pozemkoch mesta Levoča. 
Vyplýva to z predbežného opatrenia, ktoré súd vydal. 
Ide o pozemky s výmerou viac ako štyri hektáre. Mesto pripravuje ďalšie opatrenia. 
Petícia, protest aj polícia 
Problém so zápachom trápi Levočanov už viac ako rok. 
Súvisiaci článokZápach v Levoči vyvolal ostrú polemiku na verejnom stretnutíČítajte 
Podľa výsledkov analýz Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho je pôvodcom 

zápachu hnojivo, ktoré aplikuje do pôdy spoločnosť Tatra Agrolev. 
Problém so zápachom riešila polícia, Levočania vyšli do ulíc a protestovali, v meste spisovali petíciu. 
Obrátili sa na orgány ministerstva pôdohospodárstva, prebehlo aj stretnutie vlastníkov pôdy, na ktorých 

spoločnosť hospodári. 
Podľa ÚKSUP-u ide o certifikované hnojivo, ktoré však silno zapácha. Smrad cítia už aj návštevníci 

prichádzajúci do mesta. 
„Neodkladné opatrenie sa týka len pozemkov mesta Levoča. Ide o výmeru viac ako 41-tisíc metrov 

štvorcových, teda vyše štyri hektáre pôdy. Neodkladné opatrenie bude platiť minimálne dovtedy, kým prípad 
nevyšetrí polícia,“ informoval primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský. 

((piano))Malý úspech pre aktivistov 
„Je to malý úspech. Malá bitka vo vojne. Motivuje nás to k ďalšej práci. Nakoplo nás to k tomu, že to čo 

robíme má zmysel a určite nepovolíme,“ zdôraznila Ivana Kellnerová občianska aktivistka. 
Súvisiaci článokLevočania na čele s bielou paňou protestovali proti zápachuČítajte 
Niektorí Levočania veria, že rozhodnutie súdu motivuje aj ostatných vlastníkov pôdy. 



„Je to taký malý návod pre vlastníkov, ako sa zachovať. My tiež chystáme ďalšie kroky. Zakladáme občianske 
združenie vlastníkov pôdy, ktoré bude poskytovať poradenstvo a servis pre vlastníkov pôdy, pre tých, ktorí majú 
nájomné zmluvy so spoločnosťou, i pre tých, ktorí nemajú, či ktoré ich chcú vypovedať,“ uviedla Kellnerová. 

Ako potvrdil primátor Vilkovský, ďalšie kroky chystá aj mesto. „V tejto chvíli by som to nechcel konkretizovať,“ 
doplnil primátor. 

Ako potvrdila Kellnerová, koncom týždňa by mala byť vyhodnotená aj petícia za čistý vzduch v meste a proti 
zápachu. 

„S petíciou chceme ísť na ministerstvo pôdohospodárstva kvôli možnej kontaminácií spodných vôd,“ upresnila 
aktivistka. 

Spoločnosť Tatra Agrolev sa odvolá 
Rozhodnutím súdu sa žalovaná strana musí zdržať konania – aplikovania akýchkoľvek látok d pôdy. 
Ide o mestský pozemok, trvalo trávnatý porast s výmerou 41 648 metrov štvorcových. 
Ako nám potvrdil konateľ spoločnosti Tatra Agrolev Peter Kováč, proti predmetnému rozhodnutiu okresného 

súdu sa odvolajú. 
„Nakoľko žalobca účelovo zatajil skutočnosť, že rozsiahle preverovanie kontrolných orgánov nepotvrdilo 

žiadnu závadnosť nakupovaného hnojiva, a tým bol okresný súd uvedený do omylu. Kontrolný orgán povolil 
používanie tohto hnojiva rozhodnutím z 8. 4.2019. Rovnako kontrolný orgán povolil používanie zo zimného 
obdobia naskladneného hnojiva v našej spoločnosti rozhodnutím zo dňa 13. 5. 2019,“ uviedol Kováč. 

Ako dodal, konanie vedenia mesta považuje za účelovú kampaň poškodzujúcu dobré meno, ako aj 
ohrozujúce zamestnanosť v spoločnosti. 

[Späť na obsah] 
 
 

25. Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi? Získa dve 3D tla čiarne 
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Vďaka spolupráci s americkým partnerským mestom Youngstown získajú študenti Technickej akadémie v 
Spišskej  Novej  Vsi  dve 3D tlačiarne. 

Zo spišskonovoveského Mestského úradu informovali, že „Youngstown – Spišská  Nová  Ves Sister Cities 
Program“ (YSC) je nezisková organizácia založená americkými občanmi slovenského pôvodu, ktorá od roku 1991 
poskytuje Spišskej  Novej  Vsi  rôznu technickú i finančnú pomoc. 

Je centrom 
„Keďže Youngstown je centrom amerického federálneho programu na vývoj komerčných aditívnych výrobných 

procesov, známych aj ako 3D tlač a niektoré z najväčších a najinovatívnejších 3D tlačiarní na svete sa 
nachádzajú v podnikateľskom inkubátore v Youngstowne, napadla nám myšlienka darovať takéto tlačiarne aj pre 
účely vzdelávania na Spiši,“ objasnil nápad ďalšej konkrétnej spolupráce podnikateľ Robert Wasko z 
Youngstownu. 

Podľa koordinátorky projektu Márie Dutkovej sa po konzultácii s odborníkmi rozhodlo o tom, že technológie za 
niekoľko tisíc dolárov z USA budú najlepšie využité na pôde Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi . 

Ide o veľkoformátové tlačiarne Invent3D 300, ktorých program má mnoho inštruktorov v Spojených štátoch. 
Zástupcom Youngstown Sister Cities sa však podarilo dohodnúť s prezidentom spoločnosti Jackom Scottom a 
viceprezidentkou Julie Michael Smithovou ich osobnú účasť na školení pedagógov v Spišskej  Novej  Vsi , ktoré 
sa uskutoční tento týždeň. Celkovo ide o ich prvé školenie v Európe. 

„Prebiehajúce školenia, otázky a pomoc budú prebiehať prostredníctvom virtuálnych tried zriadených v 
Youngstowne a budú dostupné pre anglicky hovoriacich učiteľov a študentov,“ dopĺňa mestský poslanec v 
Spišskej  Novej  Vsi  Adnan Akram. Konverzáciu v reálnom čase budú uľahčovať rôzne internetové programy, 
napr. Team Viewer a ďalšie. 

„Naša partnerská organizácia YSC vyzbierala v priebehu posledných šiestich mesiacov od obyvateľov a 
miestnych podnikateľov 12 500 dolárov s cieľom zabezpečiť tlačiarne a školenia pre našich študentov. Plánuje v 
tomto programe pokračovať ešte dva roky. Na Spiš chce poslať ešte zložitejšie tlačiarne s dvojitou hlavou, za čo 
sa chcem v mene všetkých veľmi poďakovať,“ uviedol primátor Spišskej  Novej  Vsi  Pavol Bečarik. 

Pre vzdelávacie účely 
Tlačiareň Invent3D je navrhnutá výhradne pre vzdelávacie účely. Študenti sa naučia nielen spôsob fungovania 

tlačiarne, ale dozvedia sa viac aj o ich fyzikálnych vlastnostiach a inžinierskych aplikáciách. Program ponúka 
virtuálnu technickú podporu a školenia v reálnom čase, s triedami a sedeniami „jeden na jedného“. 

Vzdelávanie sa týka základného aj pokročilého 3D dizajnu, používania a údržby tlačiarne. Študenti sa naučia 
zostaviť tlačiareň, navrhnúť projekt pomocou najnovších počítačových programov a ovládať tlačiareň, pričom 
budú uplatňovať praktické zručnosti súvisiace s elektromecha-nickými systémami a komponentmi. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Levočská púť prilákala množstvo veriacich. Atmosféru každoročného podujatia si môžete pozrieť 
prostredníctvom vi-dea. 



Hl. foto: archívne 
Zdroj: TASR 
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26. Najväčší jarmok na Slovensku: Spišský trh ponúkne približ ne 500 stánkov, 
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63. ročník tradičného Spišského trhu privíta návštevníkov už tento týždeň. V Spišskej  Novej  Vsi  finišujú 
prípravy a primátor mesta prezradil, na čo sa môžeme tešiť. 

Na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku a v jeho okolí sa od štvrtka 18. júla do nedele 21. júla 
rozloží približne 500 predajcov tovaru z celého Slovenska i zahraničia. „Pozornosť návštevníkov pritiahne gastro 
zóna a najmä medzi mládežou obľúbené zábavné atrakcie,“ upozornil primátor Spišskej  Novej  Vsi  Pavol 
Bečarik. Tradíciu výstavníctva pripomenie aj SPIŠ*EXPO 2019, 52. ročník nízkonákladovej celoslovenskej 
výstavy sa uskutoční v tamojšej Športovej hale. 

O popularite Spišského trhu svedčí aj fakt, že ho Spišskonovovešťania hlasovaním zaradili medzi sedem 
divov mesta v ankete z roku 2010. „Málokto si uvedomuje, že náš Spišský trh je, podľa našich informácií, 
skutočne najväčším jarmokom na Slovensku. Jeho tradícia začínala v 50. rokoch minulého storočia, kedy bol 
nedostatok tovaru a trh slúžil na zásobovanie obyvateľstva. Neskôr k tradičnému trhu pribudla výstavnícka časť, 
kde sa prezentovali nielen výrobky zo Spiša, ale z celej Československej republiky,“ pripomína primátor. 

Desiatky rokov bol trh známy nielen maskotom človeka chodiaceho v medvedej koži, ale predovšetkým 
ochutnávkou pôvodných spišských párkov a kolotočmi. Za tie roky menil trh svoju podobu a v súčasnosti, v 
podmienkach konzumnej spoločnosti, je podľa Bečarika ťažké predstaviť si rady na metly alebo košele. „Podujatie 
sa za tie roky stalo ideálnou príležitosťou stretnúť sa s rodinou a priateľmi, zabaviť sa, ochutnať dobroty a užiť si 
prázdninovú atmosféru. Stánkový predaj je však naďalej súčasťou koloritu Spišského trhu a je oň skutočne veľký 
záujem,“ skonštatoval. 

V sortimente budú oproti minulosti viac zastúpené remeselné výrobky, darčekové predmety, výrobky zo skla či 
keramika. Milovníci tradičných jedál si prídu na svoje, na Školskej ulici môžu ochutnať halušky, na Letnej ulici 
nájdu v ponuke spišské pirohy, štrúdle a chýbať nebudú ani frgále – tradičné moravské kysnuté koláče. 

Moderná doba prináša podľa organizátorov aj moderné ekologické prístupy, obnoviteľnosť zdrojov a 
zodpovednosť k životnému prostrediu ovplyvnila aj Spišský trh. Jedlá a nápoje sa preto musia podľa 
organizačného poriadku podávať v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova-teľných 
kompostovateľných plastov. „Vítam toto ekologické myslenie, registrujem aj aktivity gymnazistov v tejto oblasti 
ako aj niektorých mestských poslancov. Do budúcnosti musí mesto zmeniť všeobecne záväzné nariadenie o 
používaní plastov na verejných akciách. Dôležité však je podľa mňa zmeniť myslenie nás všetkých a to nielen v 
otázke recyklovania, ale v udržiavaní čistoty a poriadku v meste a okolí, v minimalizovaní čiernych skládok a 
podobne,“ zdôraznil Bečarik. 

Už tradične je kultúrna ponuka v rámci Spišského trhu bohatá a žánrovo prispôsobená typu podujatia. 
Návštevníci si tak užijú folklór, divadlo, ale aj rockovú hudbu, prezentovať sa budú tiež viaceré partnerské mestá. 

foto: ilustračné 
Program: 
19. júl 2019 – piatok 
10:00 – Divadlo Cililing Prešov / Chudobných rodičov syn – rozprávka pre deti 
11:30 – Ľudová hudba Štefana Cínu 
12:30 – Spevácka skupina Lipa zo Spišskej  Novej  Vsi  
13:00 – Do kolečka do kola… (pestrofarebný program detí CVČ Adam zo Spišskej  Novej  Vsi , Detský 

folklórny súbor Ihrik pri MKC Spišská  Nová  Ves) 
14:30 – Folklórna skupina Harihovčan z Harichoviec, Harihovske dziefčatečka – tance a piesne, Folklórny 

súbor Čačina pri MKC Spišská Nová Ves, Hudba, tance a piesne zo Spiša, Šariša a Zemplína, Kym žiješ, tancuj 
a špivaj… Folklórny súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou, Tance z regiónov Šariš, Zemplín, tance Rusínov 

18:00 – Slávnostné otvorenie 64. Spišského trhu, Skupina historického šermu Jago Spišská Nová Ves, 
Campana batucada – bubnová show, FS Čačina, Spevácka skupina Šafolka, Balet 

18:45 – Sprievod mestom 
19:00 – A mi už idzeme, pesnički ňešeme… Spevácka skupina Šafolka, ľudová hudba Oriešok a sólisti 

speváci ZUŠ D. Štraucha zo Smižian 
ZABÁVA SA CELÉ MESTO 
21:00 Metalinda / legendárna rocková skupina oslávi s nami 35 rokov s novým albumom Moja hviezda žije 
22:30 – 01:00 Do tanca Vám hrá hudobná skupina TIP zo Spišskej Novej Vsi 
20. júl 2019 – sobota 



10:00 – Ľudová hudba Vlada Kubáňa zo Spišskej Novej Vsi 
11:00 – Divadelný svet Spišská Nová Ves – rozprávka pre deti / Edo drevo a jeho kamaráti 
12:00 – Mužská spevácka skupina Užan z Lekároviec / piesne zo Zemplína 
13:00 – Ľudová hudba Romana Barabasa zo Spišskej Novej Vsi 
14:30 – Weteráni – country duo zo Spišského Podhradia 
16:30 – Na Porači pri Jaročku v ulici / folklórna skupina Poračan a spevácka skupina Jedlička z Poráča – 

rusínske spevy a tance 
18:30 – Veronika Rabada so skupinou / koncert slovenskej speváčky a herečky 
ZABÁVA SA CELÉ MESTO 
21:00 – Rednex / celosvetovo populárna švédska techno-folk-bluegrassová skupina Ich hity Cotton Eye, Wish 

You Were Here, The Spirit of the Hawk zožali obrovský medzinárodný úspech. 
22:30 – 01:00 – Starband – do tanca vám hrá hudobná skupina z Popradu slovenské, české a svetové hity 
foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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24hod.sk Z domova 
Levočská firma Tatra Agrolev s.r.o. nesmie hnojiť na pozemkoch mesta Levoča. Rozhodol o tom Okresný súd 

v Spišskej  Novej  Vsi  a zároveň nariadil neodkladné opatrenie. Uznesenie … 
Levoča 16. júla (TASR) – Levočská firma Tatra Agrolev s.r.o. nesmie hnojiť na pozemkoch mesta Levoča. 

Rozhodol o tom Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  a zároveň nariadil neodkladné opatrenie. Uznesenie zo súdu 
zverejnila levočská radnica na svojej webovej stránke. Prípad súvisí so zápachom, ktorý Levočanov i 
návštevníkov mesta trápi už od minulého roka. 

V uznesení súdu sa okrem iného uvádza, že spoločnosť nesmie aplikovať na pozemky vo výmere takmer 
42.000 metrov štvorcových, ktorých vlastníkom je samospráva, akékoľvek látky. Prevádzkovateľ mal podľa súdu 
na parcely v okolí Levoče aplikovať ešte minulý rok a najmä v tomto roku látky, ktoré spôsobovali zápach. 
Levočania boli so situáciou natoľko nespokojní, že spísali petíciu a vyšli do ulíc protestovať. Mnohí z obyvateľov 
pociťovali nevoľnosť a bolesti hlavy, čo pripisovali práve zápachu. Ten znepríjemňoval aj pobyt návštevníkom 
historického mesta Levoča. 

Podľa súdu je nesporné, že žalovaný, teda spoločnosť Tatra Agrolev, aplikovala hnojovicu na 
poľnohospodársku pôdu, s podozrením na jej zmiešanie s inými neznámymi a potenciálne nebezpečnými látkami. 
Následkom toho malo dôjsť k znečisteniu ovzdušia a životného prostredia v meste. „V súčasnosti je vedené aj 
trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu ohrozenia a poškodzovania životného prostredia a prečinu 
neoprávneného nakladania s odpadmi aplikáciou potenciálne nebezpečných látok na predmetné pozemky,“ 
uvádza sa ďalej v uznesení súdu. 

Proti rozhodnutiu o neodkladnom opatrení je možné podať odvolanie do 15 dní. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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